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D. FR ANTÓNIO DE PÁDUA,
DA ORDEM DOS MENORES REFORMADOS,
POR MERCÊ DE DEOS, E DA SANTA SE APOSTÓLICA

BISPO DO MARANHÃO,
E

DO CONSELHO DE S. MAGESTADE FIDELÍSSIMA.

A todos os nolTos Súbditos faude, paz e benção.

E a Fé , que profeíTamos , nos não dera as maiores fe-

guranças, de que o Senhor ha eleito em Paftores do feu
Militante Rebanho , homens

, que coniiderados em íi mef-
nios erão não fó na apparencia, mas ainda na realidade
ineptos para hum tão alto e tão diftincto miniílerio : Se-
não lêramos nas Efcrituras Santas

,
que hum Jeremias

,

qual menino, que apenas fabe pronunciar a primeira le-

tra do alfabeto , he conftituido fobre os Reinos e Gentes
'•> com poder de arrancar, deftruir, diílipar, edificar e plan-

tar : que hum Moyfés de paítor de ovelhas de feu fogro Jethro
,
paíTa a Em-

baixador do Altiííimo na Corte de Faraó
,

para ahi tratar do livramento de
Ifrael cativo ; negocio de tanta importância e tão cheio de dificuldades, que
forão neceíTarios muitos e grandes prodigios

,
para que fe concluiíTe : que os

Apoftolos , de homens pefcadores
, grofTeiros e iIJireratos forão efcolhidos pa-

ra columnas da Igreja e propagadores de huma Religião, cuja doutrina com-
batia pelo pé o culto então eftabelecido , e que em todos os tempos havia de
fazer viva guerra ás paixões

, que fe dilatão defde o Throno mais elevado
até á^ mais humilde choupana : que hum Saulo , então mefmo que feus olhos
fuzilão cólera^, e fua boca efpuma iras contra o Chriítianifmo , he declarado
Vafo de eleição, para haver de annunciar ás Nações o nome daquelle mefmo,
que elle perfegue. Senão lêramos tudo ifto em hiítorias

,
que são inacceííiveis

ao erro e á mentira , a noíTa notória e bem conhecida fraqueza , fubmergida
em íi mefma , não teria efperança alguma de poder cumprir com dignidade
o officio de Paftor deita Diocefe

,
que a Providencia Divina entrega aos noífos

cuidados. Lendo então fomente o conceito, que de hum tal miniílerio forma
o Concilio de Trento, quando lhe chama pezo formidável aos hombros dos
mefmos Anjos; o de Santo Ambrofío

, quando exclama: Admiro-me de que
fe falve algum Prelado; o de Santo Agoítinho

,
quando confeíTa que não ha

officio demais trabalho, nem de maior perigo, deveríamos ficar em hum per-
pétuo^efpafmo defde o momento , em que para .o exercer fomos nomeados.

Fortalecidos porém por aquelle, em que o Apoflolo confeíTa poder tu-
do

,
e combinando as noíTas poucas e pequenas forças com as que tinhao

não fó os que aílima referimos , mas ainda outros muitos. , antes que o Se-
nhor os chamaífe aos cargos, que tão dignamente occupárão , fentimos diffi-
par-fe algum^tanto a melancólica nuvem, que por largos dias cubrio o noílb
affli&o coração» Ao fahir da fua maior efpeíTura conhecemos que aífim co-
mo^aquelies

, que em todo o tempo devião confeíTar-fe por fervos inúteis,
forão fuperabundantemente foccorridos no exercício dos feus reípeclivos em-
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pregos , não deviamos defconfiar de que o Ceo nos afliftiíTe com os auxi-

Jios neceflarios para bem fazer o officio , a que nos chamava, e que a elles

nos conferia hum direito claro e fem diíputa. Entre eftes auxilios devem fem
dúvida contar-fe aquelles

,
que huma bem fundada efperança nos promerte da

parre de todo o Clero habitante nefta nofla Diocefe. Como efte confie de
duas refpeitaveis porções Regular e Secular, a cada huma delias rogamos fe

una aos noíTos juflos defignios , para que de commum acordo , e em união de
penfamentos

,
procuremos edificar e inftruir os Fieis

,
que são partes do corpo

myflico de Jefus Chriíto , do qual por noíTas inftituiçoes e officios fomos dos
primeiros membros , e pelo meímo motivo devemos nelles influir a vida es-

piritual, concorrendo a graça de Deos, fem a qual nada podemos fazer, co-

mo attefta o mefmo Senhor.

Não duvidamos que o noíTo Anteceflor por fua Litteratura , zelo e mais

virtudes empregaria as mais pias, folidas e penetrantes exprefsoes em ordem á

coníecuçao deftes mefmos fins. Nós eflimaremos infinito que ellas hajão pro-

duzido o feu premeditado effeito. Do que, fe tivéramos toda a certeza, nos

defpcnfariamos deite trabalho , ou o terminaríamos aqui. Mas como a inflruc»

çao , e edificação dos povos fejão emprezas de fumma dificuldade , já por-

que a ellas reíifte aquelle inimigo commum
, que não cefla, qual leão rugi-

dor, de procurar a quem devore ; já porque as paixões dos homens, temen-

do a fua mina , ou receando fer atrozmente invadidas, trabalhão fem defcui-

do por impedir os feus progreíTos ; por iífo he forçofo que chamemos em feu

foccorro aquelles Miniftros
,
que são deftinados a cooperar para a fua planta-

ção. Os primeiros que nos occorrem , e que de juftiça devem occorrer-nos

,

são aquelles
,
que formão o illuílre corpo do Cabido defla noíTa Diocefe. Af-

ílm como em íinceridade e verdade recorreremos ás fuás luzes , não fó para o
bom acerto daquellas refoluçoes , em que de Direito devem ter influxo , mas
ainda para o daquellas

,
que nos são privativas , e que nos agradar communi-

car-lhes, da mefma forte efperamos que fobre humas e outras nos digão , de-

pois de huma féria meditação , o que finceramente julgão em o Senhor. Fi-

cando já daqui advertidos
,
que de nenhum modo nos podem fer agradáveis

refoluçoes proferidas fem confideraçao
;

pois fabemos que recebendo ellas do
amor próprio precipitadamente o fer, efte lhes he ao depois confervado por
capricho com tenacidade.

O homem olha de ordinário para os feus penfamentos , como o terno e

amorofo pai para os feus queridos e amados filhos. Aífim como efle não fof-

fre fenão através de muita dor , e de muita violência que os filhos
,

que ge-

rou , fejão pelos outros defprezados e abatidos ; também aquelle não vê fe-

não com fummo defgofto preteridos e abandonados os feus juizos. Illuílre Ca-
bido defta Santa Igreja Cathedral , as noflas Conferencias fejão inaccefliveis á

difcordia , nem tomem a figura daquella terra , a que Job chama tenebrofa

,

onde a ordem não entra , e que he habitada de hum horror fempiterno. Mas
de tal modo nos portemos nellas , que de cada hum de nós fe diga o que o
Rei Profeta diííe do homem

, que não efteve no confelho dos ímpios , nem
entrou no caminho dos peccadores , nem fe fentou na cadeira da peftilencia.

Em as noflas deliberações não tenhamos outro objeélo mais que a verdade e

o bem da Diocefe , ainda quando virmos que os noíTos refpeélivos fentimen-

tos são vencidos dos fentimentos dos outros. Nos pontos , cujas decisões de-

pendem da opinião , não queiramos olhar para os juizos alheios , como para

efcravos
, que devem render-nos huma cega e inteira fubmifsão. O entendi-

mento do homem confultado fó áFé, á Lei e á confciencia eflá fujeito. To-
do o mais cativeiro lhe he violento , e muitas vezes pafla a fer-lhe injuriofo.

Nós também facrificaremos os noíTos pareceres árepulfa, fem que o enojo nos

per-
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perturbe. Não amaremos tanto os noíTos peníamentos

,
que em tudo e ferrí^

pre lhes defejemos a preferencia. Eftamos certos que a contradicção he mui-

tas vezes necefTaria para evitar o engano ; e que por feu meio he que a ver-

dade fempre triunfou do erro e da mentira. OccafiÕes haverá , em que^ a ex-

periência confirme que eíta doutrina nos he amável. Eftas occafiões não nos

lerão ingratas, quando feofferecerem em obfequio do acerto; mas fer-nos-hão

íummamente odiofas
,

procedendo, o que Deos nunca permitta , do efpirito

de huma affedfcada divisão.

Os íegundos ,
que nos occorrem , e que devemos exhortar á edificação e

inftrucção dos povos , são os Reverendos Párocos. O que a elles diílerrnos

,

queremos que proporcionadamente fe tome, como dito a todo o mais Vene-

ravel Clero. Como depofitarios da noíTa authoridade , e a quem commette-

mos a guarda do noíTo Rebanho , dividido em tantas porções
,
quantas são as

Paroquias delia noíTa Diocefe , lhes recommcndamos a pontual obfervancia

das obrigações, que lhes refultao dos feus officios. O aceio do Templo e das

fuás alfaias lhes merece grandes cuidados. Se a eílimaçao das gentes depende

muito da limpeza dos feus vertidos , as Igrejas pouco aceadas diminuem o re-

fpeito devido á Mageftade
,

que nellas fe adora. O filencio , a gravidade , a

compoílura e a modellia dos que nellas entrão , e que devem obfervar em
quanto ahi eftão , fejão taes

,
que mereção as attençóes daquelle, para cuja fa-

ce fubmergidos em acatamento defejão olhar os Anjos do Ceo. Só a voz do

Paftor inílruindo, explicando, ou celebrando os fagrados e veneráveis^ Myfie-

rios da noíTa Religião , e a das ovelhas repetindo a mefma explicação , ou

entoando devotos Cânticos em obfequio do Senhor e dos feus Santos, fejão

ouvidas neftes Lugares deftinados ao culto público da Divindade. Pelo que

lembramos aos Párocos
,
que fe deixem comer , como David , do zelo da ca-^

fa de Deos, e lhes
- ordenamos , ou a quem de officio competir, não permit-

tão nas Igrejas converfações ; tanto porque perturbao os que orão , como por»

que são ahi tão indecentes
,

que até os Gentios as abcminão nos feus Pago-

des , e os Mahometanos nas fuás Mefquitas. Advirtão porém, que havendo de

arguir os que mito delinquirem , o facão com tal arte e tal prudência
,
que fru-

tifique a fua admoeftação. Para o que tenhão fempre na lembrança a manfidão

e humildade
,

que Jefus Chrifto quer que os feus difcipulos aprendão delle.

Huma reprehensão pública he , fegundo moura a experiência , muito amargo-

fa á natureza , e delia não fe deve ufar , fenão depois de fe conhecer que a fua-

ve , cortez e occulta he inútil. A benevolência , a doçura , a cortezia obrão

em certas almas effeitos eftupendos , effeitos que o rigor mais fevero não fe-

ria capaz de produzir. Se levarmos a nofTa confideração fobre os primeiros

Séculos do Chriftianifmo , obfervaremos que eftas virtudes contribuirão mui-

to á introducção e eftabelecimento do Evangelho. Se os Apoftolos não fof-

fem manfos , nunca por feu meio feria abraçada a Cruz do Salvador. Não-

he nolTo intento perfuadir por aqui huma manfidão que degenere em moleza

,

ou em huma quafi inércia criminofa. Os exemplos ,
que nos deixarão o Apof-

tolo no encontro que teve com Barjefu ; o Proto-Martyr Santo Eílevão no

modo com que fe portou com os Judeos ,
que o apedrejarão ; o mefmo Jefus

Chrifto quando expulfou do Templo os negociantes
,
provão que he necefla-

rio ufar de dureza com aquelles, que abusão do modo civil e attento , com
que forão advertidos dos feus defeitos.

Nenhum Pároco ignora que no aclo da acceitaçao do feu refpeitavel mi-

niíTerio fe encarrega da indifpenfavel obrigação de inftruir os feus refpedivos

Paroquianos. Por eíta caufa o Sagrado Concilio de Trento em mais de hum
lugar ordena aos Paflores e Curas d'almas ,

que a cumprão
,

principalmente

nas Domingas e dias de feita. Nós querendo facilitar-Iha , faremos pôr nasjuas-
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mãos hum breve Cafecifmo
,

para que recitando-o á Eftaçao da MiíTa Con-

ventual , e o povo afliftente repetindo-o , venhão ainda os mais rudes a iaber

por beneficio defta repetição frequente , o que não podem ignorar , fem que

incorrão no damno de fer condemnados fem remédio. E para que a graça da

inftrucção a rodos chegue, ordenamos aos Reverendos Capellaes aífiftentes nas

Fazendas , facão nefta parte o mefmo que devem fazer os Reverendos Páro-

cos. Para o que lhes miniftraremos o mefmo Cateciímo. Nem tenhao íflo por

novidade. O Eminentiífimo Lambertini o mandou aos Capellaes das Ermidas

da fua Diocefe de Bolonha , e no Patriarcado de Lisboa fe ordenou o mefmo.

Efperamos que huns e outros enchao eftas obrigações , ficando na certeza de

que toda a falta nos fera muito fenfivel , e nos obrigará a dar-lhes finaes nada

equívocos da noíía fenfibilidade. Naquellas Fazendas porém , onde não hou-

ver Capellaes , o Senhor delias , ou o leu Feitor
,

que fuppomos o mais

bem inflruido dos que nellas affiftem , terá efta mefma obrigação nas occafioes

,

em que não puderem os que ahi habirão , acudir ás luas refpe&ivas Paroquias.

O mefmo Cateciímo lhes fera diftribuido.

Sendo o exercício das virtudes Theologicas huma obrigação , de que uni-

camente eítao dilpenfados os que não podem ufar da fua razão , mandamos que

efta fempre fe faça no tempo em que fe recitar o Catecifmo. Para o que nelle

vão infertos os aclos, em que coníifte o feu exercício. E para que mais pro-

movamos a fua frequência, fazemos lembrar que o Doutiífimo e Santiíllmo Pa-

dre Benediclo XIV. por hum Breve , expedido aos 28. de Janeiro de 1756. con-

cedeo fete annos e lete quarentenas de indulgência a todo o fiel em cada vez

que os fizer; e aos que os fizerem todos os dias, concede indulgência plená-

ria em hum dia de cada mez, que deixa á fua eleição, com tanto que neíTe

dia fe confeflem , communguem e orem pelas intenções do coflume.

A prompta adminiftração dos Sacramentos he outra obrigação não me-

nos eífencial aos Párocos. Elles não são inftituidos fomente para miniílrarem

aos fieis o pafto da doutrina, devem ainda conferir-lhes aquelles Sacramentos

,

de que são Miniftros ordinários. O feu cuidado em os conferir fe regulará

pela neceílidade que houver de os receber. Pelo que quanto mais neceffario

for o Sacramento para a falvação, tanto maior deve fer a vigilância do Páro-

co em miniftrallo. Ninguém ignora que o Baptifmo he hum Sacramento da

primeira neceílidade ; e que fem a fyfica recepção delle , exceptuando o cafo

do martyrio
,
padecido em obfequio da Fé , não podem os meninos falvar-fe.

Os adultos tem de que fupprir a fua falta. No Baptifmo, chamado do defejo ,

encontrão o feu remédio; mas os meninos pela impoffibilidade , em que eitão

de o defejar, fe fyíicamente o não recebem, fem remédio fe condemnão. A
culpa original , em que findão a vida , lhes dá a morte eterna , em cujo efta-

do não íb padecerão para fempre a pena do damno , como he certo , mas
ainda talvez a do fentido , como julgou Santo Agoftinho e julgarão outros Pa-

dres. Ella maior de todas as defgraças não fera capaz de excitar os Pá-

rocos mais tibios a pôr todo o cuidado em acudir promptamente a eftas al-

mas , conferindo-lhes o remédio único do feu mal ? Aquelles
,
que perecerem

por feu defeuido, com que olhos os verão no tremendo dia do juizo ? Sem
dúvida íerão delles viftos como huns tyrannos, dignos de fer eternamente ex-

ecrados.

Somos movidos afazer eftas horriveis reflexões por algumas noticias que

temos , de que nos CertÕes deita e de outras Diocefes das Índias Occidentaes

fe encontrão algumas vezes adultos
, que ainda não receberão o beneficio do

Baptifmo. Noticias são eftas, que profundamente magoão o noflo coração; e

não íabemos conjecturar os motivos de tanta demora , e da inobfervancia da

difeiplina da Igreja
,
geralmente recebida de conferir o Baptifmo aos meninos

pou-
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poucos dias depois de nafcidos. Occorre-nos que a diftancia das povoações in-

fluirá neflas detenças. Mas vifitando os Reverendos Párocos todos os annos

as fuás Paroquias , a fim de adminiítrar o Sacramento da Penitencia aos feus

Paroquianos em virtude do preceito Ecclefiaítico
,
que ordena confeífar ao me-

nos humavez no anno
,
podem neíte tempo e de caminho conferir o doBap-

tifmo aos recemnafeidos. Mas hajão ou não motivos, nunca femelhante pra-

xe nos fera agradável , em quanto ella defagradar á Igreja univerfal. Pelo que

ordenamos ,
que não podendo os Reverendos Párocos fazer peflbalmente ef-

ta collação dentro do tempo ordinário
,
que a Igreja pratica , tenhao elles nas

povoações , ou onde neceííario for , huma ou mais peiToas leigas , inílruida9

na fácil confecção deite Sacramento, viíto elle não pedir neceffáriamente Mi-

niítro de Ordem , e que eílas na falta de peííbas Ecclefiaílicas o confii ao fem

folemnidade, e fem prejuízo dos direitos Paroquiaes ; e ao depois, quando o

tempo o permittir, fupriráõ por fi mefmos as ceremonias , de que a Igreja

faz acompanhar o Baptifmo folemne.

Não conítando ao certo o momento em que Deos cria a alma no corpo

,

nem o quando eíta delle fe fepara
,

queremos que fuecedendo algum aborto

,

e nelle divifando-fe figura humana
,
por pequenina que feja , fe lhe confira o Bap-

tifmo debaixo da condição feguinte : Se vives , eu te baptizo em nome do Pa-

dre y
e do Filho e do Ejpirito Santo , ainda que no feto não fe obferve movi-

mento algum. Eítamos bem períuadidos
,
que da falta deite não fe argue a

morte com evidencia ; o que feria neceíTario
,
para que no dito cafo nem ain-

da condicionalmente fe conferiíle. Em muitos affbgados
,

que na fahida das

aguas não davão íinaes alguns de vida , fe obfervárão elles ao depois
,
por

beneficio de alguns remédios , que fe hão defcuberto para bem deites infeli-

ces ,
que fe elles não forão , irião morrer na íepultura. Donde fefegue que a

infenfibilidade apparente não he argumento infallivel de morte. ConfeíTamos

que eíta doutrina não eítá em ufo ; mas o temor que temos de que a falta

deite ufo feja nociva a algumas almas , faz que bum ta! coítume nos não agra-

de; principalmente fabendo e confeflando todos, que Deos não creára o ho-

mem por amor dos Sacramentos , mas que inftituíra os Sacramentos por amor

do homem; e que no cafo de não haver certeza de morte, nenhuma injúria

fe faz ao Baptifmo , fendo elle conferido debaixo daquella condição. Outras

advertências relativas á prefente matéria nos occorrião fazer aqui ;
porém nós

as refervamos para outro tempo
,

pois pedem fer expoítas com huma exten-

são
,
que não fofrre a brevidade deita Paítoral.

PaíTando a tratar da adminiítração do Sacramento da Penitencia , he cer-

to que elle he também de huma neceííidade quaíi abfoluta. Os peccados mor-

taes, affim certos, como duvidofos , commettidos depois do Baptifmo, não fe

perdoão , fenão por meio deite Sacramento , recebido na realidade , ou em vo-

to, como fe explica o Concilio Tridentino , e depois delle os Theologos. Se

a contrição perfeita confere a graça , fempre he com fua dependência , defde

que foi inítituido , e fufHcientemente promulgado. Mas quanto não he necef-

fario, para que bem fe adminiítre ? Elle pede certas difpoíiçÕes e certos requi-

fitos da parte dos penitentes
,
que fe eítes por ignorância , ou malicia não os

tem , são indignos de que fe lhes confira. Attendão a iíto muito os Reveren-

dos ConfeíTores, e nunca deixem de os advertir da neceííidade dos requiíitos,

que devem trazer ao Tribunal da Penitencia. Enfinem-lhes com caridade, pa-

ciência e bom modo a fazer o exame das fuás culpas , o arrependimento del-

ias , as affecções deite , e o propoíito expreífo , firme e ferio de não voltar a

commettellas. Os penitentes de ordinário ignorão eítas coufas , com grande

detrimento das fuás almas , e he confiante que a ignorância invencivel não lhes

he aqui favorável. A dor dos peccados he de tanta importância, que em ca-
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fo nenhum pode haver fem ella valida confecção defte Sacramento. Sem ex-

ame, fera confifsao de boca , fem fatisfação actual pode fer e he válido em
todas as occaíioes , em que eftes actos são impoíiiveis , e a neceffidade de o
receber he urgentiflima ; mas fem dor, he em todo o tempo não fó infructuo-

fa , mas nociva a fua recepção.

He também muito importante que os ConfeíTores inftruão os penitentes

fobre o conhecimento do que fe requer para haver culpa grave e mortal, ad-

vertindo-os de que fó ella deve indifpenfavelmente fer confeíTada ; e que efta

obrigação não fe eílende á culpa venial. Accrefcentando
, que poílo que feja

útil confeíTar efta , com tudo como ella pode , fegundo nos eníina o Santo Con-
cilio de Trento , expiar-fe por outros meios

, por iífo pôde o penitente, fem pe-

rigo de nullidade , deixar de confeííalla. Efta inftrucção he neceífaria e muito
útil

,
porque evita que algumas confifsoes fe facão nullas

,
pela confciencia er-

rónea daquelles penitentes rudes
,
que vivem perfuadidos , de que bafta não con-

feííar huma culpa leve
,
para fer nullo o Sacramento. Os ConfeíTores

,
que em

Deos afpirão a fazer dignamente o feu refpeitavel minifterio , acharão muitos

foccorros nas duas obras feguintes : Prática do Sacramento da Penitencia do
Bifpo de Verdun : Inftrucção fobre as difpoftçoes ,

que fe devem levar aos Sa-

cramentos da Penitencia e Eucharifta.

Não podemos deixar de dizer
,
que nos he fummamente fenfível a prática

daquelles ConfeíTores
,

que faltos da prudência
,
que lhes he tão neceífaria

,

tratão os penitentes de hum modo tão indigno, que faz perceber, que elles

chegão aos feus pés ligados com culpas graves. He tanto o enfado , tal a ele-

vação e vehemencia da voz , taes os géftos , de que fe fervem nefte acto , on-

de devem reluzir nianíidão, brandura e paciência, que os circumftantes efcan-

dalizados vão formando com toda a probabilidade , e ás vezes com toda a

certeza, o conceito de que o penitente, contra quem obfervárão aquelles mo-
dos , he réo de grandes e enormes delictos. Quem negará , que femelhante

procedimento he huma viíivel fracção do íigillo
,

que todos os Direitos im-

põem aos ConfeíTores ? Quem não dirá, que elle defafia ajufta cólera de qual-

quer Prelado ? Se elle infelizmente fe coníerva nefta noíTa Diocefe , he forço-

fo que experimente da noíTa parte a mais vigorofa perfeguição. Sempre olha-

remos para elle como para hum funefto eftratagema , ordido pelo inferno , a

fim de arfaftar as almas do ufo e frequência de hum tão neceíTario e tão fau-

davel Sacramento ; ou de as reduzir ao filencio de algumas culpas
,
que devem

manifeílar, enão manifeftao por fugir a hum trato tão grofíeiro e tão defpro-

poíitado. Os ConfeíTores defeituofos nefte ponto leão e íigao o que a efte re-

fpeito deixarão efcrito S. Carlos Borromeo na fua Inftrucção aos ConfeíTores

;

S. Francifco de Sales nas fuás Admoeftaçoes aos mefmos ; o Eminentiílimo
Sandorio no Ritual Romano, que fez imprimir; o Eminentiílimo Cappono
no Synodo de Ravenna do anno de 1607.; o Illuftriífimo Gozadino e outros

muitos Prelados ; e quando não tenhão , ou não queiraoler eftes Authores , leão

ao menos o que a lua razão lhes dieta fobre o modo , com que querem fer

tratados naquelle mefmo Tribunal.

Não nos magoa menos a obfervaçao
,
que fe ha feito de haver não hum

fó , mas muitos ConfeíTores, que dentro de poucas horas confere cada hum
delles o Sacramento da Penitencia a muitas almas. He impoílivel que ifto pof-

fa fazer-fe de ordinário , fem que fe íigão doutrinas já reprovadas pela Igre-

ja. Como poderá hum ConfeíTor deftes , nos poucos momentos de tempo que
o penitente eílá aos íeus pés, encher com dignidade os officios deMeftre, Juiz
e Medico, que então deve exercitar? Se todos os feus penitentes foflem in-

ftruidos, livres de efcrupulos , tementes a Deos , obfervantes da Lei commua e
das particulares dos feus eftados e condições , e por ultimo frequentes na re-

ce-
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cepçao defte Sacramento , não admiraria que em cinco horas confeíTaíTe vin*

te deites penitentes. Mas que em cinco , féis ou fete horas confeíTe e abfolva
quarenta , cincoenta , feííenta , e mais peíToas pela maior parte rudes , fem pre-

paração , que apenas fe confeísão de anno a anno , ou de mezes a mezes , he
iito hum fenómeno na Moral

, que fe lhe não pôde aflígnar por caufa , fenão
a nimia indulgência doConfeflor, e o pouco ou nenhum conceito que elle tem
do minifterio, que tão indignamente exercita. Elle he fem dúvida do número
daquelles, de quem aEfcritura diz, que põe almofadinhas debaixo de todo o
cotovello da mão , e traveceiros debaixo da cabeça de toda a idade para ca-
tivar as almas. S. Carlos Borromeo difcorrendo fobre iito na Oração

, que re-

citou no fexto Concilio de Milão , falia defte modo is fuás ovelhas : « Oh
» meu povo

,
quem poderá referir todos os males

,
que te opprimem de todas

» as partes ! Atrevem-fe com tudo eíles (Confeííores) a apartar-te para longe
» do caminho da falvação por meio das fuás adulações. Meu povo, aquelles,

» que em tanta inundação de males te chamao feliz, enganão-te e diílipao o
» caminho dos teus paílbs. »

Em cujos termos havendo nefta nofla Diocefe ConfeíTores defte caracter

,

o que o Senhor não permitta
,
pede a vigilância

, que devemos ter fobre o nof-
fo Rebanho

, que os fufpendamos do feu officio , como Miniítros infiéis e per-
nicíoíos á Igreja. O ferviço deita na prefente matéria não confiííe em confef-
far muitas peíToas em pouco tempo , mas em confeífar bem as poucas

, que
fe ouvem. Ifto he claro, e não neceílita de longas ponderações, para que fe

perceba a fua verdade. Os mefmos Fieis devem fugir delles , como de homens

,

que lhes são extremamente nocivos. Ouçao a S. Jeronymo : « O coração do
» homem fabio (diz efte Padre) vá á cafa daquelle

,
que o corrija

; que o fa-

» ça verter lagrimas
; que o provoque a chorar os próprios peccados ; e não

» á cafa da alegria, onde o Doutor lifongea e engana; onde não fe procura
» a conversão dos ouvintes , mas fim o applaufo e o louvor. » Os ConfeíTo-
res, fendo delegados dejefus Chriíto Juiz Supremo , não podem, nem devem
obrar no Tribunal da Penitencia contra as intenções do feu Delegante, cujas
intenções fe manifeftão nas Sagradas Efcrituras , e nas regras

, que a Igreja ha
eftabelecido para a legitima adminiítraçao defte Sacramento. Por efta caufa
diz S. Gregório Magno: « Então he verdadeira a abfolvição

, quando efta he
» conforme ao arbítrio do Supremo Juiz. » O miferavel peccador recebendo
a abfolvição dada por hum deites , que precipitadamente ablblvem

,
julgará tal-

vez que vai abfolvido na realidade; porém quando no juizo particular appa-
recer diante do Jufto Juiz de vivos e mortos, fe achará réo da Mageftade Di-
vina

, principalmente porque recorreo a ConfeíTores lifongeiros , a quem S. Pau-
lo chama Magiflros prurlentes auribus.

Parecendo-nos jufto conformarmo-nos com os pios defejos do Sábio Col-
let, queremos, em beneficio das noíTas ovelhas, que chegando alguma delias
aos pés do ConfeíTor ligada com culpa a nós refervada, e o ConfeíTor, não
obítante depender da nofTa authoridade para abfolvella , com tudo por igno-
rância

, ou inadvertência , ou malícia a abfolve , fique directamente abfolvida

,

fem obrigação de tornar a confeíTalla ; menos no cafo , em que foubeíTe ante-
cipadamente que a culpa era refervada , e que o ConfeíTor por falta de jurif-
dicçao não podia delia abfolvella.

Todos os ConfeíTores , que em o Senhor procurao encher dignamente as
obrigações do feu alto minifterio, fabem que hum dos trabalhos maiores que
fe experimentão no exercício do Confeílionario , he perfuadir aquelles peniten-
tes

, que ahi fe aprefentão em eftado, que impede conferir-lhes a abfolvição,
a que fe retirem fem ella. O temor de que fe fufpeite que elles eftão nefle
eftado, vivamente os penaliza. Mas como eíía íufpeita he inattendivel , nem

por
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por feu refpeito fe deve conferir a abfolvição
,
pois que neíTes termos não fe

confere lem peccado graviílimo, tanto da parte do ConfeíTor que a dá, co-

mo da parte do penitente que a recebe; para que o trabalho da dita perfua-

são cefle , e a fufpeita que a retarda fe diffipe
,
parece-nos muito jufto e mui-

to digno de obfervancia
,
que os ConfeiTores , como Meftres

,
Juizes e Médi-

cos dos feus penitentes, não confintao que eftes communguem todas as vezes

que fe confefsão ; e que affim como o Santo Concilio de Trento deixa á fua

prudência o ufo da Communhão frequente , aífim também deve ficar ao feu pru-

dente arbitrio o unir e o defunir eftes dous Sacramentos , de forte que nem

fempre fe recebão ambos ; a fim de que os Fieis faibão que pode receber-fe

hum fem o outro , e que da falta da Communhão não íe infere bem a falta

de abfolvição , e daqui aexiftencia de peccado grave no penitente que fe con-

feíTou e não commungou. Mais : a privação da Euchariftia tem lugar de pe-

nitencia, e muitos Theologos a mandão impor ainda por defeitos Iwes, quan-

to mais por faltas graves abfolvidas?

Efta doutrina
,

que infinuamos , nos parece muito útil ; porque além de

fervir de pena o não commungar, levanta aquellas fufpeitas
,
que tanto affli-

gem os penitentes, e que talvez tenhão muitas vezes fervido de motivo, pa-

ra que fe profane o Venerável Sacramento danoiTa reconciliação. Pofta^ella em

praxe, quem vê que efte ou aquelle penitente, que tendo- feconfeflado , não corn-

aiunga, não pode inferir, que ifto he porque não foi abfolvido, e ficao-nos

maiores eíperanças de que os penitentes exporão com toda a clareza e íince-

ridade o eftado das fuás confciencias , expoíição
,
que muito contribue á refor-

ma dos coíhimes. Advertimos finalmente aos Reverendos ConfeiTores ,
que ha-

vendo de abfolver , não profirão a forma da abfolvição em voz tão clara e in-

telligivel que feja percebida dos circumftantes. Convém que ifto fe pratique , e

os motivos são tão faciaes
,
que occorrem fem trabalho a qualquer entendimento.

Ainda que o Sacramento da Extrema- Unção não feja de huma neceífida-

de abfoluta e impreterível , com tudo guardem-fe os Reverendos Párocos de

efperar que os enfermos fe achem reduzidos aos últimos parocifmos, para que

lho adminiftrem. Bafta que à enfermidade induza por íi mefma perigo próxi-

mo de vida
,
para que fe lhes confira. S. Carlos Borromeu , logo no primei-

ro Concilio de Milão, determinou, que o Pároco cuidaíTe em dallo ao enfer-

mo , em quanto efte eftiveífe em feus fentidos. O EminentifTimo DenhofF no

Concilio de Cefena do anno de 1693. admoefta aos Párocos a que não de-

morem a fua adminiftração para quando os enfermos fe achao opprimidos da

força da doença
4
de forte

,
que já não podem confeíTar os feus peccados , nem

receber a Sagrada Communhão. A mefma doutrina eftabeleceo no Concilio de

Nápoles do anno de 1699. o EminentifTimo Cantelmo. Não fe deduza daqui,

que não deve conferir-fe aos enfermos privados dos fentidos , delirantes e de-

mentes, porque deve dar-fe-lhes , fe elles antes de chegar a efte eftado o pe-

dirão , ou provavelmente o pediria© , ou derao íinaes de contritos , e não hou-

ver perigo de que facão alguma coufa contra a reverencia, que lhe he devi-

da , como adverte o Ritual Romano.
A adminiftração do Sacramento do Matrimonio merece também muito

cuidado. Não eftando até agora decidido , fe o Pároco , ou fe os Contrahentes

são os Mínimos delle , advirtão-lhes os Reverendos Párocos
,
que não fó te-

nhão intenção de o receber, mas também de o fazer. Sendo a fciencia do Ca-

tecifmo necelTaria, para que licitamente o recebão , não fe efqueção de os ex-

aminar fobre a doutrina, que são obrigados afaber, principalmente quando não

eftiverem certos de que a fabem. Advertimos aos Contrahentes
,
que antes da

celebração do Matrimonio procurem faber o que devem obfervar, e do que

devem abfter-fe no leu eftado. Para o que recorrão a peíToas pias e inftruidas

,

e
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e delias recebao as inftrucçóes ncceíTarias. Eíle dever anda annexo á celebração

de qualquer contrato, de forte que os erros ao depois commettidos nelle não
podem reputar-fe innocentes, ecomo defeitos procedidos de ignorância inven-
cível.

Não deixem os Reverendos Párocos de advertir de quando em quando
nas Eítaçoes aos feus Paroquianos

,
que os que intentarem contrahir o Santo

Sacramento do Matrimonio , antes que facão correr os feus banhos, feconfef-

fem
;
para que havendo algum impedimento oceulto, que faca illicita a contrac-

ção , ou neila induza nullidade , fe pofsão dar commodamente as providencias
opportunas. O ConfeíTor que os ouvir lhes dará huma idéa afíim dos impedi-
mentos prohibentes , como dos dirimentes

,
para que fe certifiquem de que ef-

tao ou não ligados com algum ou alguns delles. Por eíh doutrina íe attende

mais facilmente e com maior feguianca afama dos Contrahentes
, que fe acha-

rem eílar oceultamente impedidos.

Mas para que eíta recta adminiílraçao dos Sacramentos profpére , e ca-
da vez mais fe aperfeiçoe neíla noíTa amada Diocefe, e a edificação e inftruc-

ção dosnoíTos amados Dioceíanos feaugmentem e venhão a confeguir-fe perfei-

tamente, he fem difpenfa neceflario que todo o noflb Venerável Clero, aífim
Regular, como Secular, fe applique com o maior deívelo áquellas feiencias,

íem as quaes nâo pode cumprir com dignidade os feus oíficios. Meílres do po-
vo e conduetores delle para o Reino dos Ceos por entre milhares de preci-

pícios
, que fe encontrão a cada palio fobre a terra, de que abundância de lu-

zes não tem elles neceííidade ? Deos , em termos expreííos
,
que lemos nas luas

Eícrituras, não quer que goze das honras do Sacerdócio quem repudia a feien-

cia ; e ordena que a boca dos Sacerdotes feja como hum depofito da fabedo-
ria, donde os povos a devem receber. Vós, que julgais a terra, infírui-vos,

exclama el!e por boca doReiProfera. Os Sacerdotes são Juizes , e Juizes nas
caufas movidas entre Deos e o homem; que fundo de conhecimentos não de-
vem elles poíTuir para bem as fenrencear ? Tudo o que vós ligardes fobre a
tetra, lhes diz o Senhor, fera ligado em oCeo; tudo o que delatardes íobre
a terra

, fera folto em o Ceo. De modo
, que o Senhor olha para a fentença

do Sacerdote , como fe ella houvera de fervir de regra á fua. Mas fuppoftas
a fua infinita feiencia , a fua infinita julliça , a fua infinita bondade , eíle não
ligará o que o Sacerdote injuftamente ligou , nem defatará o que efte fem ra-

zão defatou. Logo
,
para que a fentença de Deos não fe opponha , nem encon-

tre a do Sacerdote , com quanta feiencia e cautela não deve elle proceder nas
caufas, em que he conftifuidojuiz ? Quando Santo Agoílinho não diííera , que
o poder judiciário pede que o Juiz faiba difeernir o que deve julgar , não o
eftá dizendo o lume da razão?

Quem penfa , facilmente conhece que a mefma obrigação de applicar-fe
aoeíhrdo das feiencias Eccleíiafticas , lhe refulta dos officios de Medico eMef-
tre, que tem de exercer a refpeito dos povos. Para perfuadir-fe difto , não he
necefiario que attenda aos muitos Cânones, nem aos muitos ditos dos Padres,
que lhe ordenão eíla applicação , baila que fó dê ouvidos áquella fentença de
Jefus Chritlo: « Se hum cego guiar outro cego, ambos fe precipitarão. » O
Sacerdote ignorante he feguramente hum cego ; e mettido eíle a conduzir as
almas, que a eíle recorrem, como enfermos ao feu Medico, e como ignoran-
tes ao feu Meílre

, que fará fenão cahir com ellas no mais miferavel precipí-
cio? Em lugar de as inftruir, as confundirá; e em vez de illuftrar-lhes o en-
tendimento e mover-lhes a vontade, fará que as trevas e a dureza fe apoderem
altamente deílas duas potencias

,
que ferao concedidas ao homem, para por el-

las ir no feguimento da fua felicidade. Mas eílas almas infeíices chegão a ef-

te ponto de miferia por huma cegueira
, que por fuás mefmas acções eítão ebri-

s
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•fadas a reprovar. Quando adoecem corporalmente, recorrem ao Medico mais

lábio que a Providencia lhes depara; fe querem aprender alguma arte, buf-

cão o Meftre mais capaz
,
que a forte lhes offerece. Não obrão porém do mef-

mo modo nas enfermidades e ignorâncias efpirituaes , ao mefmo pafío que he

mais forçofo que aífim obraííem em virtude do grandiílimo e bem notório

exceíTo que vai de humas a outras enfermidades , e de humas a outras igno-

râncias. Mas eíte procedimento incoherente nafce de haver Sacerdotes ignoran-

tes e pafleiros. Se todos foflem fabios , ao menos em hum gráo foffrivel , e fe fe

nutrifíem de hum verdadeiro zelo dobem das almas, não haverião eftes funef-

tos ecriminofos recurfos
;
porque então as paixões deites recorrentes, não achan-

do afilo em parte alguma , fe deixarião por fim vencer. Elias fim no princípio

clamariao contra o rigor dos Confeffores , Pregadores e mais Sacerdotes : del-

les diriao muitas indecencias ; mas por ultimo canfadas deixarião fazer juítiça á

verdade, não impedindo que aquelles
,
quearraftavão osfeus duros ferros, de-

pois de conhecerem a baixeza da fua efcravidão , dem as graças áquelle
,
que tra-

balhou tão fabiamente no feu livramento. Ido he o mefmo que S. Cypriano

quiz dizer neíla bella paffagem : « Se ao abrir e cortar da ferida , o enfermo

» impaciente por caufa da dor grita, clama e queixa-fe, ao depois vendo-fe

» bom e de faude , dará os agradecimentos. »

Pelo que, meus amados e veneráveis Irmãos, que fois inftituidos para nof-

fos Coadjutores, eque deveis fer noffos companheiros na cultura delia porção

da vinha do Senhor, amai as fciencias próprias do vofío eftado , fazendo íb-

bre cilas o devido eftudo. Nós vos dizemos aquillo mefmo, que S. Jeronymo

dizia aNepociano: « Nunca largueis das mãos a fagrada lição. » Por eíla li-

ção entende-fe o eftudo das divinas letras, o eftudo dos Padres, o eftudo dos

Concílios, o eftudo dos Sagrados Cânones, o eftudo das Hiftorias Ecclefiafti-

cas. Confeífamos que eftes eftudos no tempo de S. Jeronymo, fendo menos ex-

tenfos, podião fer feitos por todos nas fuás próprias fontes; o que hoje, atten-

dida a fua quafi immenfa extensão , he impoffivel fazer-fe. Mas como elles

,

íem exceptuarmos ainda as Hiftorias, fe achão felizmente efpalhados por varias

obras da Theologia Controverfa , Dogmática e Moral; para que o noffo Ve-

nerável Clero encha os fins da fua inftituição , baftará de ordinário que feap-

plique a elles neftas obras. As de que pode fervir-fe com facilidade e felicida-

de são as de Befombes , Charmes , Concina , Genetto , Habert , Patuzzi , Col-

let, Cuniliati, Antoine addicionado por Carboneano e Staidel, Natal Alexan-

dre, Merbes, Piffelio , Pontas, rHerminier,Tourneli,Witaffe, Henno , Fraf-

fen , Ferraris e outros.

Para que efta applicaçao feja mais frucluofa , e delia refulte conhecimentos

mais amplos, fera bom e proveitofo que nas terras , onde houver mais de hum
Sacerdote , eftes fe ajuntem todos os dias , ou a maior parte delles , e entre fí

confirão. E para que eftas conferencias fefaçao com ordem e methodo , acon-

felhamos que na primeira conferencia fe determinem os pontos ,
que fe hão

de tratar na fegunda , e na fegunda os que fe hão de tratar na terceira , e na

terceira os que fe hão de tratar na quarta , e o mefmo fe fará nas outras. He
viíivelmente útil que neftas conferencias fe evite toda a altercação indifcreta.

Para a evitar, julgamos conveniente que os Conferentes eftudem por hum Au-

thor
,

que lhes feja commum. Pelo que dos Authores affíma apontados po-

derá huma Sociedade de Conferentes eleger Befombes, outra Charmes , outra

Cuniliati, outra Habert, outra Collet, outra a Sumrna de Concina. Fora do

Author commum , que íempre fera algum deites
,
pode cada qual ter dos ou-

tros os que bem lhe parecer. Aos novos Ordinandos aílignaremos a feu tem-

po os eftudos, que devem fazer prévios á recepção das Ordens, e no em tan-

to appliquem-fe , depois da Latinidade , ao Catecifmo do Concilio de Trento.

Aquel-

j—
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Aquelfa applicaçao, a que exhortamos com todo o empenho o noítoVe-*

neravel Clero, deve fer acompanhada dehuma vida exemplar. O bom exemplo
he fem controveríia hum dos primeiros e principaes meios , de que fe deve fa-

zer ufo nadillipação dos vicios e plantação das virtudes. Jefus Chriílo o recom-

mendou encarecidamente na ultima Cêa aos feus Dilcipulos. O commum dos

Leigos olha de ordinário para as acções dos Ecclefiaílicos , como para hnns

modelos das fuás , e julga que as fuás não são reprehenfíveis
,
quando as pôde

authorizar com as dos Ecclefiaílicos ; no que ainda que procede erradamente,

com tudo os Ecclefiaílicos fe conflituem réos deite procedimento, quando o fa-

vorecem por feus efcandalos. Muitas razoes poderíamos agora allegar contra o
máo exemplo e fua força; mas para fazer conhecida e íummamente odiofaaíua

gravidade , contentamo-nos detranferever aqui aquella efpantofa fentença
, profe-

rida pela fuprema Verdade : « Ai daquelle homem
,
por quem vem o elcandalo.»

Se em o noflb Venerável Clero ha , o que Deos não permitta , alguns mem-
bros efcandalofos , a eíles e a todos os mais recommendamos a exacla obfer-

vancia do Proemio inferto na fefs. 14. do Concilio de Trento, a do capitulo

6. depois do mefmo Proemio , a do capitulo 1. depois do Decreto de Òbfer-
vandis &evitandis in celebratione Mtjpe na fefs. 22., a do capitulo 14. de-

pois do Decreto de Reformatione na fefs. 25".

De que prazer não fefentirá banhada a nolTa alma, fe todo o noíTo Ve-
nerável Clero for devida tão irreprehenílvel

,
que delle mefmo tenhamos que

aprender, por ordem aoscoítumes? Mas eíla confolaçao fera menor , fe na ou-
tra parte, que inteira a Corporação dos noífos Diocefanos, encontrarmos mem-
bros indóceis, e de procedimento menos chriftão; membros, que afpirando a

hum livre curfo das fuás paixões, mereçao fer tratados, como S.Paulo man-
dou tratar o inceíluofo Corinthio. Que mágoa não penetrará o noíío efpirito

,

fe virmos reduzida alguma das noílas ovelhas á trifle forte doEthnico, e do
Publicano ? Jefus Chriílo

, por feu preciofo Sangue liberalmente derramado em
benefício de Adão e de toda a fua numerofa defeendencia , affaíle dos noííòs

olhos femelhantes efpeclaculos. Todo o noflb defejo coníiíle em que o? noí-

fos Diocefanos fejâo dóceis ás noflas vozes , e que recebão com íubmifsao o
que julgarmos digno de advertência e de emenda. De outra forte he impoíll-

vel que o noflb Miniflerio profpére , e que o Senhor feja geralmente louvado
e fervido nefla nofla Diocefe. E para que todos os noflòs fubditos conheção
que a docilidade e a fubmifsao devem fazer o caraéler das ovelhas de Jefus

Chriílo , faibão que o Senhor diz nas fuás Efcrituras aos Paftores do feu re-

banho : « Quem vos ouve , ouve-me ; e quem vos defpreza , defpreza-me. »
Para lhes merecermos as fuás attençóes , não duvidaremos dar-lhes finaes do
noflb paternal aflecto , empregando toda a doçura e benevolência , afim de con-

firmar os bons nos feus propofitos , e apartar os máos das fuás defordens. Cui-
daremos, ajudados da graça do Senhor, em imitar oApoflolo, que fe fazia tu-

do para todos
,
para lucrar a todos.

Para que eíla nofla Paítoral chegue á noticia de todos os noflbs Diocefa-

nos , mandamos que os Reverendos Párocos noflbs fubditos a facão publicai*

e ler em todas as Igrejas do noíTo Bifpado á Eílação da Mifla Conventual

,

no primeiro e fegundo Domingo immediatos á fua recepção ; e depois de li-

da e publicada , feconferve nas Sacriílias das mefmas Igrejas , em lugar em que
pofla livremente fer lida dos que a não ouvirão ler, ou quizerem lella

,
pof-

to que a ouviílem. Dada no Convento de Santa Catharina de Ribamar aos ó»

de Novembro de 1783.

Fr. António Bifpo do Maranhão.

LISBOA. Na Regia Officina Typografica. 17S4, Com licença da Real Mesa Conforta,
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